
 

 
 

 

Spēles Klases vakars noteikumi  
 

 
1. Radio TEV spēli „Klases vakars” (turpmāk tekstā “Spēle”) organizē SIA “Radio TEV”, 

turpmāk tekstā - RADIO, reģ.nr. 44103072732, adrese Tērbatas iela 4, Valmiera, LV-

4201, kas ir izstrādājis šos noteikumus, turpmāk tekstā - Noteikumi. 

2. Spēles norises vieta ir Latvijas teritorija un tās vietas Pasaulē, kurās Radio TEV 

klausās interneta tiešraidē. 

3. Spēle norisinās laikā no 2020. gada 14. aprīļa līdz 1. jūnijam – turpmāk Spēles periods. 

Dalība Spēlē ir bezmaksas. Spēlē var piedalīties ikviens, kas vai nu ir Latvijas pamata 

vai vidējās izglītības iestādes audzēknis (skolas, mūzikas skolas utt.) vai arī ir to 

pārstāvis – vecāki, skolotāji, brāļi, māsas vai citi radinieki un ir iepazinušies ar Spēles 

Noteikumiem un piekrīt tiem.  

4. Spēles dalībnieka uzdevums ir saskaitīt kopējo dziesmu jeb skaņdarbu skaitu, kas 

Radio TEV ēterā izskanējuši katru darba dienu (tai skaitā valstī noteiktajās svētku 

dienās 1. un 4. maijā) laikā no plkst. 16:00 līdz 18:00 visas nedēļas garumā. Par 

dziesmām netiek uzskatītas reklāmas, kurās skan mūzika vai arī radio dīdžeju ētera 

sarunu laikā skanošā fona mūzika. Attiecīgās nedēļas kopējo dziesmu jeb skaņdarbu 

skaitu Spēles dalībniekam ir jānosūta uz Radio TEV WhatsApp tālruni Nr. 

+37127202720 līdz attiecīgās nedēļas svētdienas plkst. 23:59. Sūtot informāciju, ir 

jānorāda kopējais dziesmu skaits, izglītības iestādes nosaukums, kuru pārstāv 

informācijas iesūtītājs un klase (piemērs: 200 dziesmas, Ērgļupes vidusskola, 5.a 

klase). 

5. Par Spēles dalībnieku kļūst ikviens, kurš šo Noteikumu 4.punktā minētajā kārtībā ir 

iesūtījis atbildi par attiecīgās nedēļas darba dienās laikā no plkst. 16:00 līdz 18:00 kopā 

Radio TEV ēterā izskanējušo dziesmu jeb skaņdarbu skaitu un pats ir vai pārstāv kādu 

no Latvijas sākumskolas, pamata vai vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, t.sk. 

vecāki, skolotāji, brāļi, māsas vai citi radinieki. 

6. Spēles periodā katru pirmdienu, izņemot valstī noteiktajā svētku dienā 4.maijā 

(aizstājot ar 5.maiju) radio dīdžeji nosauks pareizo atbildi jeb dziesmu skaitu un 

sākumskolas, pamatskolas vai vidusskolas izglītības iestādes un klases, kuru pārstāvji 

iesūtījuši pareizās atbildes un piedalīsies izlozē par Lielo balvu. 

7. Starp Spēles dalībniekiem nejaušas izlozes kārtībā tiek noteikti 2 Lielās balvas 

ieguvēji: 

• 5. maijā starp tiem spēles dalībniekiem, kas iesūtījuši pareizas atbildes 
par perioda 14.04.2020. - 01.05.2020. katras atsevišķās nedēļas 
izskanējušo dziesmu skaitu. 

• 1.jūnijā starp tiem spēles dalībniekiem, kas iesūtījuši pareizas atbildes par 
perioda 04.05.2020. - 29.05.2020. katras atsevišķās nedēļas izskanējušo 
dziesmu skaitu. 

8. Spēles dalībnieki var iegūt savā īpašumā Lielo balvu. Katrs Spēles dalībnieks Spēlē 

drīkst piedalīties neierobežotu reižu skaitu. Katra klase lielās balvas izlozē var 



piedalīties tikai ar vienu katras nedēļas pareizo atbildi.  

9. RADIO patur tiesības izvēlēties Lielās balvas saturu un  apjomu. 

10. Lielā balva ir lielā izmēra “PICA LULŪ” pica spēles dalībniekam, kurš, spēles ietvaros, 

ir nosūtījis informāciju un katram viņa pārstāvētās sākumskolas, pamata vai vidējās 

izglītības iestādes klases klasesbiedram vai audzēknim, bet ne vairāk kā 35 cilvēkiem.  

11. Jebkura balva, kas iegūta Radio TEV akciju, konkursu, radio spēļu, izložu u.c. 

rezultātā, jāizņem 14 dienu laikā no rezultātu paziņošanas brīža. 

12. Informācija par Spēles uzvarētājiem tiek paziņota Radio TEV ēterā un interneta mājas 
lapā www.radiotev.lv. 

13. Piedalīties Spēlē un iegūt Lielo balvu drīkst jebkura persona, izņemot šajā noteikumu 

punktā minētās personas un gadījumus: RADIO darbinieki, raidīšanas atļaujas 

īpašnieki (licences turētāji), ar Spēli saistīto uzņēmumu īpašnieki un darbinieki, kā arī 

visu šajā punktā minēto personu ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki, brāļi, māsas, 

vecvecāki un mazbērni). 

14. Balvas saņēmējs apliecinājumā par balvas saņemšanu garantē, ka uz to neattiecas šī 

nolikuma 13. punktā noteiktais aizliegums, pretējā gadījumā jebkura balva var tikt 

pieprasīta nodot atpakaļ RADIO un šīs balvas saņēmējam šajā gadījumā ir 

nekavējoties jāveic visas darbības šīs balvas atgriešanai RADIO īpašumā. 

15. Lielā balva tiek izsniegta Spēles uzvarētājam, kuram balvas izsniegšanas brīdī ir 

jāuzrāda dokuments par savu saistību ar viņa pārstāvētās izglītības iestādi un klasi. 

16. Gadījumā, ja Lielās balvas saņēmējs neatbilst Spēles noteikumiem un/vai nespēj tos 

izpildīt vai nepilda, viņš var tikt diskvalificēts pēc RADIO vienpusēja lēmuma un 

nesaņemt Lielo balvu. 

17. RADIO patur tiesības apturēt Spēli uz noteiktu laiku vai pagarināt Spēles norises 

termiņu pēc saviem ieskatiem. 

18. Spēles Lielā balva pēc saņemšanas nav apmaināma, to nav iespējams aizvietot. 

RADIO patur tiesības veikt izmaiņas Spēles Noteikumos, ieskaitot Spēles Lielās balvas 

nomaiņu līdzvērtīgā apmērā, arī pēc Spēles Noteikumu apstiprināšanas un 

ievietošanas savā mājas lapā internetā. 

19. Ja Spēles dalībnieks ir vecumā līdz 16 gadiem, Radio patur tiesības pieprasīt Spēles 

dalībnieka likumiskā pārstāvja piekrišanu piedalīties Spēlē. 

20. Ar Spēli saistītie RADIO vadības lēmumi ir galīgi un nav apstrīdāmi. 

© SIA "Radio TEV", 2020. Visas tiesības aizsargātas. Spēles noteikumus aizliegts 

reproducēt un izmantot jebkādā citā veidā 


